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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/004 – Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy 

Okres objęty kontrolą Lata 2014-2017 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 29.08.2017 r.)1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Jerzy Łukaszuk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/102/2017 z dnia 5.06.2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Rykach (dalej: „Urząd” lub „UM”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Żaczek, Burmistrz Ryk2 
 (dowód: akta kontroli str. 3-6) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli3 Gmina Ryki ma koncepcję i tworzy warunki do 
rozwoju przedsiębiorczości.  

Cele operacyjne dotyczące rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu atrakcyjności 
inwestycyjnej Gminy określone zostały w przyjętej przez Radę Miejską (dalej: RM) 
Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Ryki na lata 2016-2022 (dalej: LSRG). Dokument 
ten nie precyzował jednak zadań z tego zakresu, ograniczając się do wskazania 
kierunków działań służących realizacji celów operacyjnych. Kierunków tych nie 
rozwinięto w innych dokumentach strategicznych Gminy, poprzestając na realizacji 
działań wskazanych w zaakceptowanej przez RM Strategii Gospodarczej Marki Ryki 
na lata 2015-2020 (dalej: SGMR), również służących rozwojowi przedsiębiorczości 
i wzrostowi atrakcyjności inwestycyjnej Gminy, która nie wyczerpywała kierunków 
działań wskazanych w LSRG. 

Cały obszar Gminy Ryki (dalej: Gmina) został objęty miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. Podjęto również prace w celu wyznaczenia 
w nich terenów przewidzianych pod działalność gospodarczą przy węzłach 
związanych z budowaną drogą szybkiego ruchu S 17. Gmina realizowała inwestycje 
infrastrukturalno-drogowe, które również służą poprawie warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej. Określone też zostały zasady zwolnień przedmiotowych 
od podatku od nieruchomości oraz warunki udzielania pomocy de minimis dla 
przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie 
Gminy. Urząd udzielał pomocy przedsiębiorcom przy aplikowaniu o środki unijne 
i udostępniał na swojej stronie internetowej informacje przydatne inwestorom 

                                                      
1 W przypadkach koniecznych, badaniami zostały objęte zagadnienia mające związek z przedmiotem kontroli, wykraczające 
poza powyższe ramy czasowe. 
2 Pan Jarosław Żaczek jest Burmistrzem Ryk od 8.12.2014 r. Poprzednio stanowisko to zajmował Pan Jerzy Gąska. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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i przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto Burmistrz Ryk 
powołał Społeczną Radę Gospodarczą oraz podjął działania zmierzające do 
utworzenia, do końca 2017 r., profesjonalnego Biura Obsługi Inwestora. 

Podjęte działania nie zapewniły jeszcze w okresie objętym kontrolą osiągnięcia 
w pełni celów określonych w przyjętych dokumentach strategicznych. Odnotowano 
natomiast wzrost liczby przedsiębiorstw i zmniejszenie poziomu bezrobocia 
w Gminie. Nie wdrożono jednak systemu monitoringu i oceny postępu realizacji 
zadań oraz osiągania celów określonych w ww. dokumentach strategicznych. Dla 
poszczególnych celów operacyjnych LSRG zdefiniowano tylko rodzaje wskaźników 
i ich jednostki, nie określono natomiast ich wartości początkowych i docelowych, co 
utrudni ocenę stopnia ich realizacji i ocenę ryzyka niepowodzenia przyjętych 
założeń, zwłaszcza w przypadku działań wieloletnich.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Według stanu na dzień 31.05.2017 r. powierzchnia Gminy wynosiła 161,7 km2, 
liczba mieszkańców ogółem - 20.750, w tym 985 w mieście Ryki. W strukturze 
gruntów dominowały użytki rolne (76,2%) i leśne (18,4%). 
Gmina Ryki zlokalizowana jest w rejonie atrakcyjnym przyrodniczo (cisza i spokój), 
przy jednoczesnym dogodnym dojeździe drogą krajową nr 17 do stolicy (100 km), 
Lublina (64 km) oraz granicy z Ukrainą. Około cztery km od Ryk, w miejscowości 
Moszczanka, przebiega droga krajowa nr 48 Tomaszów Mazowiecki – Kozienice – 
Dęblin – Ryki - Kock. Śladem drogi krajowej nr 17 powstaje droga ekspresowa S17 
wraz z obwodnicą Ryk. Po wybudowaniu drogi ekspresowej, Ryki uzyskają 
połączenie ze wszystkimi kontynentalnymi stolicami europejskimi w standardzie 
dróg ekspresowych i autostrad. Przez Gminę przebiega linia kolejowa Dęblin - 
Łuków, a dojazd do węzła kolejowego w Dęblinie zajmuje ok. 13 minut. 
Zlokalizowana w odległości około 2,5 km od centrum Ryk stacja osobowo-towarowa 
stwarza dogodne warunki połączenia Gminy z regionem, a linia kolejowa, biegnąca 
wzdłuż terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej daje możliwość utworzenia 
nowych terenów inwestycyjnych pod różne rodzaje działalności gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str. 8, 18-19, 154) 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w gminie 

1.1. Obowiązujący w badanym okresie regulamin organizacyjny Urzędu4 nie 
przewidywał utworzenia odrębnej komórki lub stanowiska do spraw wspierania 
rozwoju przedsiębiorczości, współpracy i pomocy przedsiębiorcom na różnych 
etapach procesu inwestycyjnego. Określał jedynie dwuetatowe Stanowisko ds. 
Promocji, Rozwoju i Promocji Zdrowia (§ 8 pkt 8), do zadań którego należały m.in. 
sprawy dotyczące ogólnego rozwoju i promocji Gminy (a poza tym koordynacja 
i nadzór nad realizacją gminnych programów dotyczących profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii). Do 
dnia 24.01.2016 r. na stanowisku tym zatrudnione były dwie osoby z jednakowymi 
zakresami obowiązków, od dnia 25.01. do 31.12.2016 r. jedna, a od dnia 
1.01.2017 r. ponownie dwie osoby, przy czym jedna na ½ etatu. Oprócz 
wskazanych powyżej zadań, pkt 5 zakresu obowiązków nowozatrudnionego 
pracownika (z dnia 2.05.2017 r.) uwzględniał też kwestie dotyczące koordynowania 
prac planowanego do utworzenia  Biura Obsługi Inwestora w Rykach, tj.: 
(1) poszukiwanie oraz obsługa potencjalnych inwestorów oraz współpraca z firmami 
działającymi na terenie Gminy Ryki zainteresowanymi nowymi inwestycjami 
w Gminie, (2) udostępnianie informacji i danych potrzebnych inwestorowi, 

                                                      
4 Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 65/2013 Burmistrza Ryk z dnia 27 czerwca 2013 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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(3) organizacja wizyt w mieście oraz spotkań z urzędnikami biorącymi udział 
w wydawaniu decyzji niezbędnych w procesie inwestycyjnym, (4) pośrednictwo 
w nawiązywaniu kontaktów z firmami rekrutacyjnymi, agencjami nieruchomości, 
uczelniami, deweloperami itp. 
Według wyjaśnień Burmistrza Ryk, wymienione w ww. zakresie czynności Biuro 
Obsługi Inwestora jest planowane do utworzenia do końca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 8, 17, 43-52, 155-156, 158) 

Od dnia 21.03.2003 r. w RM działa stała Komisja Rozwoju Gospodarczego, 
Finansów i Promocji, do kompetencji której należy m.in. opiniowanie: projektu 
budżetu Gminy oraz jego realizacji, propozycji inwestycyjnych, dokumentów 
planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego, promocji 
współpracy krajowej i zagranicznej Gminy. Współpraca Burmistrza Ryk z tą Komisją 
miała charakter ciągły i bieżący. W latach 2014-2017 Komisja wyrażała opinie m.in. 
w kwestii: woli kontynuowania członkostwa Gminy Ryki w stowarzyszeniu Lokalnej 
Grupy Działania5 (dalej: LGD) „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w okresie realizacji 
zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
projektu uchwały RM dotyczącej zwolnień przedmiotowych od podatku od 
nieruchomości oraz określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla 
przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie 
Gminy Ryki; zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Ryki; przyjęcia LSRG. 

(dowód: akta kontroli str. 8, 16-17) 

1.2. Do dnia 21.06.2017 r. UM nie posiadał opracowanego schematu obsługi 
inwestora, uwzględniającego etap udzielenia informacji, przekazanie materiałów, 
pozyskanie informacji zwrotnej od potencjalnego inwestora, skrócenie toku procedur 
urzędowych oraz wsparcie inwestora/przedsiębiorcy na każdym etapie procesu 
inwestycyjnego. 
Burmistrz Ryk poinformował, że „Gmina Ryki jest w trakcie tworzenia schematu 
obsługi inwestora, który będzie uwzględniał wszystkie etapy negocjacji pomiędzy 
Gminą a przedsiębiorcami zainteresowanymi inwestowaniem w Gminie.  Na bazie 
obecnych doświadczeń, rozmów z potencjalnymi inwestorami, procesów które 
obecnie się toczą, stworzony zostanie schemat, który pozwoli na wdrożenie 
usprawnień koniecznych do tego, aby Gmina była atrakcyjna dla inwestorów.” 

(dowód: akta kontroli str. 8, 17) 

Gmina Ryki nie powoływała, a także nie współuczestniczyła w powołaniu instytucji 
otoczenia biznesu, takich jak fundusz poręczeń kredytowych, fundusz pożyczkowy, 
ośrodek wspierania przedsiębiorczości, inkubator przedsiębiorczości, centrum 
informacyjne, agencja rozwoju lokalnego, park technologiczny, przemysłowy itp. (nie 
była do tego zobowiazana). 
Jak podał w wyjaśnieniach Burmistrz Ryk „w celu zbadania potrzeb lokalnego 
biznesu, Burmistrz Ryk powołał w dniu 12.01.2017 r. Społeczną Radę Gospodarczą, 
jako ciało opiniodawcze i doradcze6, które pozwoli Gminie Ryki na wypracowanie 
strategii wspierania rozwoju przedsiębiorczości, schematów obsługi inwestora oraz 

                                                      
5 Lokalne grupy działania były powoływane do realizacji lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 
6 Zgodnie z Regulaminem Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Ryk, zakres jej działania obejmuje m.in.: 
opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju gospodarczego Gminy, kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy 
jako dobrego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej i wspieranie procesu pozyskiwania inwestorów zewnętrznych, 
inicjowanie i proponowanie rozwiązań mających na celu wzmocnienie rozwoju gospodarczego Gminy, konsultowanie 
planowanych i realizowanych działań Gminy w zakresie rozbudowy infrastruktury, w tym współpracy z inwestorami. SRG 
powoływana jest na czas kadencji Burmistrza, jej członków powołuje i odwołuje Burmistrz w drodze zarządzenia, przy czym 
członkiem SRG może zostać każdy przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie Gminy Ryki, który złożył pisemną 
deklarację przystąpienia do Rady. Za obsługę organizacyjną i kancelaryjną SRG (w tym protokołowanie posiedzeń) 
odpowiedzialna jest osoba zatrudniona na Samodzielnym Stanowisku ds. Promocji, Rozwoju i Promocji Zdrowia UM. 
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tworzenia instytucji otoczenia biznesu na terenie Gminy.” 

Do dnia 21.06.2017 r. Społeczna Rada Gospodarcza odbyła jedno posiedzenie 
(w dniu 7.04.2017 r.), na którym wybrała Przewodniczącego i jego zastępcę oraz 
zapoznała się z ogólną koncepcją współpracy z Burmistrzem, dyskutowała 
o tematach na kolejne spotkania oraz wysłuchała prezentacji na temat koncepcji 
rozwoju turystycznego Gminy. Rada liczyła 18 członków, reprezentujących duże 
przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy Ryki w branżach produkcyjnych 
i usługowych.  

(dowód: akta kontroli str. 8, 17, 53-57, 156, 158) 

1.3. W latach 2014-2017 Gmina posiadała następujące dokumenty o charakterze 
strategiczno-planistycznym: 

 strategie rozwoju Gminy, 

 Strategię Gospodarczej Marki Ryki na lata 2015-20207. 
Ponadto Gmina Ryki i Województwo Lubelskie w dniu 24.11.2016 r. podpisały list 
intencyjny w sprawie współpracy w zakresie wdrożenia działań wspierających 
napływ i powstanie nowych inwestycji w regionie, a także zwiększania udziału 
w działalności eksportowej8.  

Do 2015 r. w Gminie obowiązywała Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Ryki na lata 
2008 – 2015, przyjęta uchwałą RM z dnia 6.03.2008 r. W dokumencie tym nie 
zostały określone cele i zadania bezpośrednio odnoszące się do wspierania 
i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

Od 2016 r. obowiązuje Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Ryki na lata 2016-2022, 
przyjęta uchwałą RM z dnia 30.12.2015 r. Strategia zawiera część diagnostyczną 
w sferze społecznej (m.in. w zakresie demografii) i gospodarczej (m.in. kwestie 
rynku pracy i przedsiębiorczości, instytucji otoczenia biznesu) oraz w stanie 
infrastruktury technicznej Gminy, analizę SWOT oraz przedstawia misję i wizję 
Gminy, obszary i cele strategiczne, cele operacyjne, kierunki działań, harmonogram 
realizacji Strategii, wskaźniki osiągania celów, procedury wdrażania, regulacje 
dotyczące monitoringu, ewaluacji, aktualizacji Strategii, zgodność ze strategicznymi 
dokumentami wyższego rzędu, opis konsultacji społecznych. W Strategii podano 
również, że uwzględnia ona wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach 
szerokiej debaty publicznej, której elementem były spotkania konsultacyjne 
z udziałem władz, mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych 
instytucji, a także ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Gminy Ryki. 

W LSRG określono trzy obszary strategiczne: I. Zrównoważona i innowacyjna 
gospodarka, II. Zasoby naturalne i kulturowe, III. Poprawa jakościowa życia 
mieszkańców. W pierwszym obszarze wyodrębniono m.in. cel strategiczny 
„Wzmocnienie potencjału gospodarczego Gminy”, z dwoma celami operacyjnymi: 
„1.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości” oraz „1.1.2. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
Gminy”. 

W toku kontroli ustalono, że ww. Strategia nie precyzuje konkretnych zadań, a jedynie 
kierunki działań służących realizacji celów operacyjnych tj.: pięć dla celu operacyjnego 
1.1.1. i pięć dla celu 1.1.2. Nie opracowano również odrębnego dokumentu 
zawierającego np. wykaz tych zadań, gdyż postanowienia Strategii nie zobowiązywały 
Urzędu do opracowania uszczegóławiającego ją programu rozwoju/wspierania 

                                                      
7 http://www.ryki.pl/assets/files/Marka_Ryki-STRATEGIA.pdf 
8 Gmina Ryki zamieszcza swoją ofertę inwestycyjną na stronie www.inwest.lubelskie.pl i jest oficjalnym partnerem 
realizowanego przez Województwo Lubelskie projektu „Lubelskie Smakuj Życie”, mającego na celu wzrost rozpoznawalności 
województwa lubelskiego. Przedstawiciele Gminy co najmniej dwa razy na kwartał uczestniczą w konferencjach i spotkaniach 
organizowanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego i zespół specjalistów „Biznes Lubelskie”, dotyczących promocji 
eksportu, wsparcia inwestorów, przedsiębiorczości. 
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przedsiębiorczości lub innych strategii cząstkowych, choć uwzględniały taką możliwość, 
w szczególności poprzez wskazanie, że „Istniejące i przygotowywane w przyszłości 
programy branżowe powinny stanowić kompatybilny element szeroko rozumianej 
realizacji Strategii Rozwoju (…)”9.  

Zdaniem Burmistrza Ryk, program rozwoju/wspierania przedsiębiorczości został ujęty 
w LSRG poprzez określenie, iż cel strategiczny związany ze wzmocnieniem potencjału 
gospodarczego Gminy będzie realizowany przez dwa cele operacyjne: 1.1.1. 
Wspieranie przedsiębiorczości oraz 1.1.2. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy. 
Burmistrz wyjaśnił, że rozszerzenie określonej w LSRG tematyki wspierania i rozwoju 
przedsiębiorczości w Gminie stanowi SGMR. 

(dowód: akta kontroli str. 7-8, 11-14, 95-97, 155, 158) 

W Strategii Gospodarczej Marki Ryki na lata 2015-2020, określone zostały działania, 
służące budowaniu świadomości marki gospodarczej Ryk oraz cele i zadania 
dotyczące rozwoju/wspierania przedsiębiorczości. Dokument ten został opracowany 
przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego z Lublina w grudniu 2014 r. w ramach 
projektu „Stworzenie i kreacja gospodarczej Marki Ryki”.  

Burmistrz wyjaśnił, że SGMR, jako nieobowiązkowe opracowanie z zakresu 
marketingu, nie została przyjęta przez Radę Miasta, ale była prezentowana 
kilkakrotnie podczas obrad RM i została przez nią zaakceptowana. 

W SGMR sformułowano dwa cele strategiczne: I. Wykreowanie wiarygodnej 
i rozpoznawalnej gospodarczej Marki Ryki, w wymiarze krajowym 
i międzynarodowym, opartej na atrakcyjnej i konkurencyjnej ofercie inwestycyjnej; 
II. Stworzenie i wzmocnienie warunków do powstawania i rozwoju 
przedsiębiorczości w Gminie Ryki będącej otwartym i silnym partnerem 
biznesowym. W ramach pierwszego celu strategicznego określono dwa cele 
operacyjne: I.1. Stworzenie atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków do 
inwestowania poprzez realizację kompleksowych działań dostosowawczych oraz 
promocyjnych; I.2. Wypracowanie oraz rozwój wyróżniającej i kompleksowej oferty 
skierowanej do inwestorów krajowych i zagranicznych. W ramach drugiego celu 
strategicznego określono dwa cele operacyjne: II.1. Wykreowanie i rozwój silnej 
lokalnej przedsiębiorczości poprzez działania informacyjno-edukacyjno-wspierające; 
II.2. Budowa wizerunku silnego i konkurencyjnego ośrodka przedsiębiorczości 
działającego w oparciu o dialog i współpracę.  

W SGMR zaplanowano 41 konkretnych działań służących realizacji określonych w niej 
ww. czterech celów operacyjnych, zbieżnych z celami operacyjnymi 1.1.1. i 1.1.2. 
LSRG. Wśród tych działań nie było jednak takich, które odpowiadałyby następującym 
kierunkom określonym w LSRG dla realizacji celu operacyjnego 1.1.1.: Promowanie 
inicjatywy partnerstwa publiczno–prywatnego (kierunek 3), Wzmacnianie rozwoju 
narzędzi wsparcia lokalnego biznesu, w tym o instrumenty kapitałowe (kierunek 4), 
Wspieranie współpracy przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości w zakresie 
wdrażania inteligentnych specjalizacji (kierunek 5) oraz służących realizacji celu 
operacyjnego 1.1.2.: Tworzenie i rozwój stref aktywności inwestycyjnej wraz z pełnym 
uzbrojeniem terenów (kierunek 2), Utworzenie parku gospodarczego wraz 
z inkubatorem przedsiębiorczości wspierającym „młode” firmy (kierunek 3), Poprawę 
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Gminy poprzez działania na rzecz 
rozwoju nowych (w tym proekologicznych) technologii – kierunek 4. 

(dowód: akta kontroli str. 96-97, 116-139, 155, 158) 

 

                                                      
9 Str. 177, rozdział V dotyczący procedury wdrażania, monitoringu, ewaluacji, aktualizacji Strategii. 
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W ramach realizowanego w latach 2014–2015 projektu pt. „Stworzenie i kreacja 
gospodarczej Marki Ryki” przeprowadzono telefoniczne badania ilościowe wśród 
639 mieszkańców i 308 przedsiębiorców Gminy Ryki oraz 1.172 mieszkańców 
województwa lubelskiego, dotyczące wizerunku gospodarczego i kluczowych 
obszarów rozwoju Ryk oraz warunków prowadzenia i rozwoju działalności 
gospodarczej w Gminie Ryki. Wyniki badań ilościowych uzupełniono badaniami 
jakościowymi w formie 50 indywidualnych, pogłębionych wywiadów na temat 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Ryk, które 
wykorzystano przy opracowywaniu nowego gospodarczego wizerunku Ryk oraz 
działań zaproponowanych w ramach SGMR. 

(dowód: akta kontroli str. 10, 29-30, 91-94) 

1.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp), 
zatwierdzone uchwałami RM w latach 2001-2004, ze zm. w kolejnych latach, 
obejmują swym zasięgiem 100% Miasta i Gminy Ryki. Wszystkie plany i ich zmiany 
zostały upublicznione na stronie internetowej Buletynu Informacji Publicznej Urzędu. 
W mpzp zostały wyznaczone tereny na prowadzenie działalności gospodarczej: 
tereny ogólnousługowe – 44,85 ha, tereny pod usługi turystyczne – 6,80 ha, tereny 
pod obiekty produkcyjne, składowe i magazynowe –130 ha. 

(dowód: akta kontroli str. 7-8, 14-16)  

1.5. Uchwałą RM z dnia 20.05.2005 r. przyjęte zostały zasady nabywania, zbywania 
i obciążania oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 
nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. Zasady te 
obowiązywały do czasu nin. kontroli NIK. Nie przewidywały one wsparcia 
przedsiębiorców, np. w formie preferencyjnych stawek najmu lokali przeznaczonych 
do prowadzenia działalności gospodarczej, zwolnień i ulg na remont tych lokali. 

Według wyjaśnień Burmistrza Ryk, wynikało to z tego, że wszystkie lokale 
przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej były zawsze przedmiotem 
dużego zainteresowania wśród przedsiębiorców i szybko znajdowały najemcę. 

(dowód: akta kontroli str. 7, 16, 33-38, 155, 158) 

1.6. Do czasu zakończenia kontroli Gmina dysponowała następującą infrastrukturą 
techniczną: 

 siecią wodociągową o długości ok. 220 km, którą objętych jest ok. 95% 
gospodarstw domowych, instytucji i przedsiębiorstw w Gminie Ryki; 

 siecią kanalizacyjną o długości  38,6 km (tylko w mieście Ryki, na terenach 
wiejskich kanalizacje lokalne z dołami bezodpływowymi)10, obejmującą ok. 83% 
gospodarstw domowych; 

 siecią gazową średniego i niskiego ciśnienia (49,1 km w mieście i 27,5 km na 
terenach wiejskich); 

 siecią elektryczną, zasilaną z GPZ 110/15kV Ryki, za pośrednictwem linii 
kablowych i napowietrznych SN – 15 kV oraz stacji transformatorowych 
15/04kV.  

Zarówno sieć gazowa, jak i elektroenergetyczna były sukcesywnie modernizowane 
i rozbudowywane. Na terenie Gminy zlokalizowana jest również telekomunikacyjna 
kanalizacja kablowa, umożliwiająca dostęp do internetowej sieci szerokopasmowej, 
oraz działają operatorzy telekomunikacyjni o zasięgu krajowym i lokalnym 
(z punktami dostępowymi w mieście Ryki). Ponadto w obrębie Rynku Starego 
w Rykach istnieje publiczny punkt dostępu do Internetu w technologii wi-fi hot-spot. 

                                                      
10 Gospodarką wodno-ściekową oraz zarządzaniem siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie Gminy zajmuje się 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o., która dysponuje też zmodernizowaną 
oczyszczalnią ścieków, spełniającą wymogi Dyrektywy 91/271/EWG. Dysponentem sieci gazowej jest Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie. Dystrybucją energii elektrycznej na terenie 
Gminy zajmuje się PGE Dystrybucja SA Oddział w Lublinie. 
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Gmina Ryki w swoich zasobach nie posiada hal magazynowych i hal wysokiego 
składowania11. Jest natomiast właścicielem 100% gruntów zlokalizowanych 
w podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK 
WISŁOSAN” przy ul. Przemysłowej w Rykach (dalej: SSE) o powierzchni 4,4596 ha, 
które – zgodnie z mpzp Miasta Ryki – przeznaczone są pod przemysł, składy, bazy. 
Tereny te znajdują się przy ulicy w pełni urządzonej (nawierzchnia asfaltowa, 
chodnik) i uzbrojonej w infrastrukturę sieciową: wodociągową, elektryczną, gazową 
i telefoniczną. 

Z wyjaśnień Burmistrza Ryk wynikało, że celem ustanowienia SSE było 
przyciągnięcie na jej obszar nowych inwestorów w celu rozwoju Gminy i utworzenia 
nowych miejsc pracy. Cel ten Gmina zamierzała pierwotnie osiągnąć poprzez 
wydzierżawienie lub oddanie w wieczyste użytkowanie, a obecnie - poprzez 
sprzedaż ww. nieruchomości. W 2011 r. Gmina oddała je w dzierżawę na 30 lat 
inwestorowi, który planował budowę kompleksu usługowo-logistyczno-
produkcyjnego. W związku z niedotrzymaniem terminu rozpoczęcia budowy, 
ustalonego na dzień 1.01.2012 r. i prolongowanego do końca 2012 r., w grudniu 
2014 r. RM cofnęła zgodę na wydzierżawienie nieruchomości, a w lutym 2015 r. 
rozwiązała umowę dzierżawy. Nieruchomość obecnie nie jest wykorzystywana 
i stanowi ofertę dla przyszłych inwestorów.  Kilku inwestorów wyrażało 
zainteresowanie (we wrześniu 2015 r., we wrześniu  2016 r. i w marcu 2017 r.) 
zakupem lub dzierżawą tych nieruchomości, lecz do transakcji nie doszło, głównie 
z powodu braku funduszy. Od kwietnia 2017 r. Gmina prowadzi rozmowy z kolejnym 
inwestorem.  

(dowód: akta kontroli str. 8, 18-20, 25-26, 156, 158-159) 

W latach 2014-2017 Gmina Ryki nie wyznaczyła (w mpzp) i nie uzbrajała nowych 
terenów na których można prowadzić działalność gospodarczą, w tym 
nieruchomości położonych w SSE. Nie podejmowała też działań w celu 
powiększenia terenów objętych SSE. 
Według wyjaśnień Burmistrza Ryk, w związku z pracami przygotowawczymi do 
budowy trasy S17 relacji Warszawa – Lublin, „Gmina przyjęła założenie, że 
najlepszym miejscem na ulokowanie takich terenów będą obszary przy węzłach na 
S17. Założenie to zostało przyjęte w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Obecnie trwają prace zmieniające mpzp 
poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów przy ww. węzłach”. 

 (dowód: akta kontroli str. 8-9, 20, 25-26) 

W latach 2014-2017 w Gminie realizowano następujące inwestycje, które wpływają 
na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej: 
1) zadanie „Rewitalizacja Rynku Starego w Rykach”, na które w latach 2012-2014 

wydatkowano 1.653 tys. zł, w tym 881,7 tys. zł w 2014 r. (0,007% wydatków 
inwestycyjnych Gminy), przy czym 847,1 tys. zł stanowiło dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rybackiego; 

2) zadanie "Modernizacja drogi gminnej - ul. Kolejowa w mieście Ryki", obejmujące 
odcinek o długości 0,320 km, na które w 2015 r. wydatkowano 50 tys. zł, przy 
czym 25 tys. zł stanowiło dofinansowanie ze środków powiatu i przedsiębiorców. 
Jednocześnie Gmina Ryki udzieliła ze środków własnych 559,6 tys. zł dotacji 
powiatowi na dofinansowanie zadania „Zwiększenie dostępności obszarów 
wiejskich do lokalnych ośrodków gospodarczych i instytucji publicznych poprzez 
partnerską przebudowę dróg powiatowych bezpośrednio połączonych z drogą 
krajową Nr 48”. Ww. nakłady stanowiły 0,19% wydatków inwestycyjnych Gminy 
w 2015 r.; 

                                                      
11  Hale o wysokości 15 metrów. 
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3) zadanie „Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa 
poprzez przebudowę gminnych ciągów drogowych i pieszych łączących 
sołectwo Jarmołówka w m. Ryki z drogą krajową Nr 17 poprzez drogę 
powiatową Nr 1405”, na które w latach 2015-2016 wydatkowano 1.594,9 tys. zł, 
w tym 1.584,8 tys. zł w 2016 r., przy czym 1.385,3 tys. zł stanowiło 
dofinansowanie ze środków powiatu, przedsiębiorców oraz z budżetu Wojewody 
Lubelskiego. Zadanie polegało na przebudowie szeregu dróg gminnych 
w mieście Ryki, stanowiących dojazd do instytucji publicznych i jednostek 
gospodarczych. Jednocześnie Gmina Ryki udzieliła ze środków własnych 
1.732,4 tys. zł dotacji powiatowi ryckiemu na dofinansowanie zadania 
„Zwiększenie bezpieczeństwa na kluczowych połączeniach drogowych powiatu 
ryckiego z powiatem garwolińskim i łukowskim poprzez przebudowę dróg 
powiatowych łączących drogę krajową nr 17 z tymi powiatami”. Ww. nakłady 
stanowiły 0,35% wydatków inwestycyjnych Gminy w 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 8, 20-23) 

W latach 2014-2017 pod zagospodarowanie inwestycyjne Gmina zakupiła trzy 
działki o powierzchni 0,1352 ha przy ul. Warszawskiej i dwie działki o powierzchni 
0,1509 przy ul. Kanałowej w Rykach oraz prowadziła uzgodnienia dot. przejęcia od 
Skarbu Państwa działki o powierzchni 0,1913 ha przy ul. Poniatowskiego, 
funkcjonalnie związanej z działkami przy ul. Kanałowej. Działki przy ul. 
Warszawskiej zakupiono z przeznaczeniem pod budowę hali sportowej, 
stanowiącej, jak wyjaśnił Burmistrz, jeden z elementów infrastruktury społecznej 
przeznaczonej dla przyszłych inwestorów: „ (…) teren obok hali będzie można 
wykorzystać pod lokalizację małych sklepików, lokali małej gastronomii, czy 
zakładów usługowych. Podobna zabudowa znajduje się już na nieruchomości 
sąsiedniej stanowiącej własność Gminy”. Na działkach przy ul. Kanałowej 
i Poniatowskiego planowane jest ulokowanie jednostek organizacyjnych Gminy, 
Ochotniczego Hufca Pracy i inkubatora przedsiębiorczości. Głównym ich zadaniem 
ma być pomoc przedsiębiorcom w rozpoczęciu i prowadzeniu własnych firm. 
Burmistrz podał też, że w kontrolowanym okresie  Urząd „skojarzył” zakup przez 
inwestora od prywatnych właścicieli trzech działek o powierzchni 6,0852 ha, 
przeznaczonych pod przemysł, składy, bazy. 

(dowód: akta kontroli str. 8, 23) 

1.7. W latach 2014-2017 w Gminie nie wprowadzono preferencyjnych stawek 
podatkowych dla przedsiębiorców, również dla nowych, w podatku od 
nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych.  W badanym okresie 
stawki podatków nie były zmieniane12. 
W dniu 27.07.2015 r. RM podjęła uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych 
w podatku od nieruchomości oraz w sprawie określenia warunków udzielania 
pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca 
pracy na terenie Gminy Ryki13. 

                                                      
12 Z wyjątkiem stawki podatku od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz od rurociągów 
i przewodów sieci rozdzielczej wody, która wzrosła z 1% wartości tych urządzeń w latach 2014-2015 do 1,5% wartości 
w latach 2016-2017. 
13 Z uchwały wynika m.in., że okres zwolnienia od podatku od nieruchomości uzależniony został od liczby nowych miejsc pracy 
utworzonych w wyniku nowej inwestycji, określonej w przedziałach: 3-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41 i więcej i wynosił 
odpowiednio: jeden rok, dwa lata, trzy lata, cztery lata, pięć lat. Zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje tylko te 
grunty, budynki i budowle lub ich części stanowiące inwestycje, które wykorzystywane są przez przedsiębiorcę do 
prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienie z tytułu tej samej inwestycji może być przyznane tylko jeden raz a stan 
zatrudnienia stanowiący podstawę do uzyskania zwolnienia nie może ulec zmniejszeniu w okresie korzystania przez 
przedsiębiorcę z tego zwolnienia oraz dodatkowo przez jeden rok po okresie zwolnienia. W miejsce pracownika, z którym 
stosunek pracy wygasł, albo umowa o pracę uległa rozwiązaniu, przedsiębiorca zobowiązany jest w ciągu 30 dni zatrudnić 
nowego pracownika. Ponadto musi nastąpić przyrost liczby pracowników w przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego 
zatrudnienia z ostatnich 24 miesięcy przed spełnieniem warunków do skorzystania ze zwolnienia, w przeliczeniu na osoby 
zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. 
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Uchwałą z dnia 21.08.2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 
uchyliło tę uchwałę w części (§ 7 ust. 3-6 oraz § 9 pkt 2), dotyczącej okoliczności 
skutkującej utratą prawa podatnika do zwolnienia z podatku -  jako regulacji 
wykraczającej poza delegację ustawową, określoną w art. 6 ust. 3 i art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych14.  
Ww. uchwała RM została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego oraz w BIP. Do dnia 31.05.2017 r. żaden przedsiębiorca nie składał 
wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji 
i utworzenia nowych miejsc pracy na terenie Gminy Ryki. 
W złożonych wyjaśnieniach Burmistrz podał m.in., że: „specjalne warunki działania 
na terenie strefy określa sama SSE”, zaś ww. uchwała RM wprowadziła możliwość 
zwolnień podatkowych dla wszystkich przedsiębiorców z terenu całej Gminy 
spełniających określone w niej wymogi.  
W latach 2014-2015 ośmiu przedsiębiorców zwróciło się do Burmistrza Ryk 
o udzielenie ulg podatkowych, o których mowa w art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa15. W wyniku rozpatrzenia wniosków ulg 
udzielono trzem przedsiębiorcom. W latach 2016-2017 (do dnia 31.05.) 
przedsiębiorcy nie składali wniosków o zastosowanie takich ulg. 

(dowód: akta kontroli str. 8-9, 23-24, 58-65, 156, 159) 

1.8. W badanym okresie Gmina Ryki nie oferowała sprzedaży nieruchomości 
gruntowych ani lokalowych na cele związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Na prowadzenie takiej działalności wydzierżawiła natomiast sześć 
nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,2653 ha oraz wynajęła trzy 
nieruchomości lokalowe. W żadnym przypadku nie stosowano preferencyjnych dla 
przedsiębiorców stawek czynszu. Jak wynika z wyjaśnień Burmistrza Ryk, czynsz 
każdorazowo ustalono w wyniku rokowań „na poziomie satysfakcjonującym 
najemców i zapewniającym zyski dla Gminy Ryki. Ustalając stawki czynszu brano 
głównie pod uwagę położenie wynajmowanej nieruchomości, w połączeniu 
z rodzajem działalności, jaka będzie na niej prowadzona. Uwzględniane było 
również zapotrzebowanie okolicznych mieszkańców na dane produkty czy usługi”. 
W dwóch przypadkach, na wniosek najemców, na poczet przyszłego czynszu 
zaliczono poniesione przez nich koszty remontów wynajmowanych lokali 
użytkowych. Warunkiem zastosowania takiego rozwiązania (pomocy) było 
zadeklarowanie, że remont ten przeprowadzą we własnym zakresie i na własny 
koszt. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 24-25, 66-71) 

W objętym kontrolą okresie Gmina Ryki nie udzielała wsparcia finansowego 
działającym na jej terenie niezwiązanym z Gminą przedsiębiorcom w formie 
poręczeń, gwarancji i pożyczek, a przedsiębiorcy o wsparcie takie nie wnioskowali. 
Udzieliła natomiast wsparcia, w formie poręczenia spłaty kredytu obrotowego (po 
100 tys. zł na rok 2016 i 2017), utworzonej w 2016 r. spółce pod firmą 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rykach Spółka z o.o. ze 100% 
udziałem Gminy Ryki. Poręczeń udzielono na podstawie upoważnień przyznanych 
Burmistrzowi w uchwałach budżetowych RM16.  

(dowód: akta kontroli str. 9, 25) 

1.9. Gmina nie opracowała (nie była do tego zobowiązana) specjalnej oferty 
wsparcia dla początkujących przedsiębiorców.  W badanym okresie nie prowadziła też 
działań wspierających przedsiębiorców już funkcjonujących na terenie Gminy, takich jak: 

                                                      
14 Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm. 
15 Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm. 
16 Tj. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze 
zm.) i art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). 
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pomoc przy zakładaniu stowarzyszeń przedsiębiorców; pomoc w rekrutacji i szkoleniu 
pracowników z terenu Gminy; upowszechnianie informacji, w tym poradników dla 
przedsiębiorców (szczególnie młodych); promocja dobrych praktyk, np. poprzez 
organizację wizyt studyjnych, seminariów tematycznych, konsultacje i doradztwo 
prowadzone przez praktyków itp. 
Z wyjaśnień Burmistrza wynikało, że dostrzegając potrzebę wspierania 
przedsiębiorców rozpoczynających działalność, w 2015 r. RM podjęła uchwałę 
w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia 
warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe 
inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Ryki (patrz pkt 1.7 niniejszego 
wystąpienia). Zdaniem Burmistrza, Gmina podejmowała działania wspierające 
przedsiębiorców przy aplikowaniu o środki unijne i w absorbcji tych środków takie jak: 
bezpłatne udostępnianie sali konferencyjnej na spotkania przedsiębiorców w celach 
szkoleniowych i informacyjnych; współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego (dalej: UMWL) przy organizacji Mobilnych Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich, w ramach których konsultanci UMWL ułatwiają 
przedsiębiorcom dostęp do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych 
inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomagają w sprawnej realizacji projektów; 
promowaniu organizowanych przez UMWL „Dni otwartych funduszy europejskich”, 
organizowaniu w UM spotkań przedsiębiorców z Lokalną Grupą Rybacką w Lubartowie 
„W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w celu pozyskiwania funduszy europejskich. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 26-27) 

Gmina udostępniała na swojej stronie internetowej (www.ryki.pl) informacje 
przydatne przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej, m.in. 
dotyczące: procedur rozpoczynania działalności gospodarczej17, programów 
wsparcia, dofinansowań, pożyczek, dotacji i szkoleń dla przedsiębiorców oraz osób 
rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 26, 72-84) 

1.10. Gmina Ryki jest współzałożycielem i aktywnym członkiem Stowarzyszenia pod 
nazwą Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, a Burmistrz Ryk 
pełni funkcję Przewodniczącego Rady tego Stowarzyszenia. Działania LGD18 są 
ukierunkowane m.in. na rozwój przedsiębiorczości19. Składka roczna Gminy wynosi 
20,7 tys. zł. 
Od 2011 r. Gmina współpracuje ze Stowarzyszeniem pn. Europejskie Centrum 
Integracji i Współpracy Samorządowej „DOM EUROPY”20, zrzeszającym 24 
samorządy lokalne wszystkich szczebli województwa lubelskiego, w tym Gminę 
Ryki. Do głównych celów Stowarzyszenia należy rozwój przedsiębiorczości 
i innowacyjności, wspieranie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej na 
terenie Lubelszczyzny oraz pomoc potencjalnym partnerom z krajów Unii 
Europejskiej, Europy Środkowej i Wschodniej w nawiązywaniu pierwszych 
kontaktów i uzyskiwaniu informacji o możliwościach współpracy z jednostkami 
samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi. 
Składka roczna Gminy wynosi 2.073 zł. 
Od 2013 r. Gmina współpracuje ze Stowarzyszeniem Lubelski Klub Biznesu i bierze 
udział w konkursach „Business Excellence”. Kapituła konkursów wyróżniała 

                                                      
17 Od stycznia 2017 r. istnieje możliwość rejestracji firmy przez telefon. 
18Informacje o lokalnych grupach działania, powołanych do realizacji lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, są dostępne na stronie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
19 W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” prowadzone są następujące projekty: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia” 
oraz „Tworzenie warunków sprzyjających dla rozwoju działalności gospodarczej”. 
20 Stowarzyszenie zostało powołane w 2001 r. z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, holenderskiej 
prowincji – Gelderland oraz jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w celu wsparcia i integracji 
samorządów Lubelszczyzny oraz partnerów zagranicznych. 

http://www.ryki.pl/
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samorządy wywierające istotny wpływ na rozwój regionu lubelskiego. Opłata za 
udział w corocznej edycji konkursów wynosi 2.090 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 27-28, 87) 

W badanym okresie Gmina współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy (dalej: 
PUP) w zakresie organizacji staży, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz 
prac społecznie użytecznych. W grudniu 2015 r. OPS zawarł z PUP porozumienie 
określające zasady współpracy i wzajemnej wymiany informacji o planowanych 
działaniach wobec bezrobotnych i poszukujących pracy, będących jednocześnie 
świadczeniobiorcami OPS i zarejestrowanych w PUP. 

(dowód: akta kontroli str. 9-10, 28, 88-90) 

W okresie objętym kontrolą władze Gminy nie podejmowały działań zmierzających 
do dostosowania kształcenia zawodowego21 do potrzeb lokalnych przedsiębiorców.  
Burmistrza Ryk wyjaśnił, że za odpowiednie planowanie szkolnictwa zawodowego 
i dostosowywanie go do potrzeb lokalnego rynku odpowiedzialne są organy 
prowadzące szkoły szczebla powiatowego i ich dyrektorzy. „Niemniej jednak 
dostrzegana jest potrzeba dostosowania szkolnictwa tego typu do potrzeb 
lokalnych”22. 

 (dowód: akta kontroli str. 8, 17) 

1.11. Do 21.06.2017 r. Gmina Ryki nie korzystała z możliwości działania w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: PPP).  
Z wyjaśnień Burmistrza Ryk wynikało, że szansę podjęcia ewentualnych działań 
w tym trybie wiąże z działalnością powołanej SRG. W dokumencie tym podano, że 
„Wśród ważnych kompetencji Rady będzie także inicjowanie rozwiązań mających na 
celu wzmocnienie rozwoju gospodarczego Gminy i Miasta, w tym być może także 
udzielanie wsparcia bądź proponowanie rozwiązań inwestycyjnych w ramach PPP”. 
Według Burmistrza, „barierę w korzystaniu z PPP stanowią skomplikowane 
i pracochłonne procedury przygotowania wniosków, a następnie ich rozliczanie 
i klasyfikowanie zobowiązań finansowych. W dalszym ciągu w Polsce działa 
niewiele firm specjalizujących się w doradztwie w zakresie projektów PPP, zatem 
koszt wsparcia przy przygotowaniu wniosków jest wysoki, znacznie wyższy niż 
w przypadku wniosków o pozyskanie środków unijnych. Ponadto w dłuższej 
perspektywie koszty inwestycji realizowanych w ramach PPP są dla podatników 
wyższe niż w przypadku inwestycji finansowanych z budżetu. Wynika to z tego, iż 
prywatny przedsiębiorca przystępując do danego projektu oczekuje stosunkowo 
szybkiego zwrotu z inwestycji i dalszych zysków. Również samo przygotowanie 
projektu generuje wysokie koszty transakcyjne związane z m.in. opłaceniem 
doradców”. 

(dowód: akta kontroli str. 10, 28-29) 

1.12. W dniach 4 - 5.06.2016 r. Gmina Ryki eksponowała swoją ofertę inwestycyjną 
na Targach Zielone Agro Show, zorganizowanych w Ułężu przez Polską Izbę 
Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Od 2017 r. Gmina współpracuje 
z Krajowym Stowarzyszeniem Eksporterzy RP, organizującym konferencje, fora 
i spotkania biznesowe mające na celu wypromowanie polskich eksporterów na 
rynkach zagranicznych oraz kojarzenie potencjalnych inwestorów z gminami 
oferującymi tereny inwestycyjne. Gmina Ryki była partnerem współorganizowanej 
przez to Stowarzyszenie „Gali Eksportu 2017” w dniu 01.02.2017 r. oraz ”Forum 

                                                      
21 W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Ryki funkcjonowały dwa zespoły szkół zawodowych.  
22 Na str. 20 Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Ryki na lata 2008–2015 podano, że „profil szkół ponadgimnazjalnych wynika 
z potrzeb rynku pracy i jest do niego dostosowany”. W analizie SWOT Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Ryki na lata 2016-
2022 (str. 112) stwierdzono natomiast, że słabą stroną Gminy Ryki m.in. jest „niedostosowana oferta edukacyjna do 
regionalnego rynku pracy, kierunki nieprzystosowane do potrzeb pracodawców (brak szkół zawodowych szkolących 
w pożądanym na rynku profilu zawodowym)”. 
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Eksportu 2017” w dniu 18.05.2017 r. Koszt uczestnictwa Gminy w tych imprezach 
wyniósł 2 tys. zł. 
Gmina udostępniała swoje strony internetowe do celów promowania i zachęcania do 
zakładania działalności gospodarczej oraz pozyskania nowych inwestorów. 
W ramach promowania gospodarczej Marki Ryki od 2015 r. wykorzystuje do tego 
rozbudowany, wielojęzyczny internetowy portal gospodarczy www.invest.ryki.pl 23. 
Z wyjaśnień Burmistrza wynika, że trwają rozmowy z czterema firmami 
zainteresowanymi inwestycjami na terenie Gminy, dotyczącymi: (1) innowacyjnej 
metody produkcji witaminy K2 na terenie SSE, (2) produkcji filtrów przemysłowych, 
(3) centrum logistycznego przy powstającej drodze ekspresowej S17, (4) centrum 
badań dla przemysłu24. 

(dowód: akta kontroli str. 10, 30-32, 39-42) 

1.13. W latach 2014-2017 Gmina Ryki nie korzystała z takich źródeł finansowania 
działań dotyczących rozwoju przedsiębiorczości jak: długoterminowe kredyty 
inwestycyjne, emisja obligacji, środki z funduszy ochrony środowiska, środki 
uzyskiwane od innych jednostek samorządu terytorialnego (dotacje przekazywane 
m.in. na podstawie zawartych porozumień), środki finansowe otrzymane od 
wojewody. Oprócz dochodów własnych w jednym przypadku na działania takie 
uzyskała dofinansowanie z funduszu europejskiego25.  

(dowód: akta kontroli str. 10, 11-13, 32, 96) 

1.14. W latach 2013-2016 w UM nie były przeprowadzane kontrole związane ze 
stanem i rozwojem przedsiębiorczości w Gminie Ryki. 

 (dowód: akta kontroli str. 95) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

NIK przyjmując do wiadomości wyjaśnienia Burmistrza Ryk, że program wspierania 
przedsiębiorczości w Gminie Ryki wynika z LSRG i SGMR, zwraca jednak uwagę, 
że zaplanowane w SGMR działania nie uwzględniają trzech z pięciu kierunków 
działań, określonych w LSRG dla realizacji celu operacyjnego 1.1.1. Wsparcie 
przedsiębiorczości oraz trzech z pięciu kierunków działań w ramach celu 
operacyjnego 1.1.2. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy. SGMR, jako 
dokument wcześniejszy (z 2014 r.), nie przewidywał działań dotyczących: 
promowania inicjatywy partnerstwa publiczno–prywatnego, wzmacniania rozwoju 
narzędzi wsparcia lokalnego biznesu, w tym o instrumenty kapitałowe, wspierania 
współpracy przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości w zakresie wdrażania 
inteligentnych specjalizacji, tworzenia i rozwoju stref aktywności inwestycyjnej wraz 
z pełnym uzbrojeniem terenów, utworzenia parku gospodarczego wraz 
z inkubatorem przedsiębiorczości wspierającym „młode” firmy, poprawy 
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Gminy poprzez działania na rzecz 
rozwoju nowych (w tym proekologicznych) technologii. 

                                                      
23 Portal prezentował informacje dotyczące terenów inwestycyjnych, których właścicielem jest Gmina Ryki, podstawowe 
informacje o warunkach i otoczeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o potencjale gospodarczym Gminy. 
Przedstawiono również świadectwa przedsiębiorców i inwestorów działających na jej terenie. Portal prowadzą pracownicy 
właściwi do spraw promocji Gminy. Informacje przedstawiane są w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim 
i francuskim. 
24 Inwestor złożył wniosek do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park WISŁOSAN o zgodę na rozpoczęcie 
działalności na terenie Gminy Ryki. 
25 W latach 2014–2015 realizowano projekt pt. „Stworzenie i kreacja gospodarczej Marki Ryki”, w ramach którego m.in. 
prowadzono badania wizerunku gospodarczego Gminy Ryki, opracowano Strategię gospodarczej Marki Ryki na lata 2015-
2020, sporządzono Raport otwarcia Marki (uwzględniający badania opinii oraz analizę potencjałów i uwarunkowań promocji 
gospodarczej). Projekt realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-
2013. Ogólna wartość projektu wyniosła 614.270,00 zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
522.129,47 zł. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

http://www.invest.ryki.pl/
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Z tych też względów trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że SGMR stanowi 
rozszerzenie określonej w LSRG tematyki wspierania i rozwoju przedsiębiorczości 
w Gminie. Ponadto NIK zwraca uwagę, że w LSRG nie zostały sprecyzowane 
zadania służące realizacji celów operacyjnych. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia26, że w badanym okresie dostrzeżona została 
potrzeba rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Ryki. Cele w tym zakresie 
zostały wskazane w LSRG oraz w SGMR, w której przewidziano działania służące 
realizacji tych celów. Organy Gminy wykorzystywały posiadane narzędzia i tworzyły 
nowe, które służyły realizacji zadań na rzecz wspierania przedsiębiorczości. 

2. Organizacja monitoringu i oceny efektów wspierania 
przedsiębiorczości przez gminę i wykorzystania tych 
ocen w modyfikacji realizowanych działań 

2.1. W rozdziale V LSRG zostały określone procedury wdrażania, monitoringu, 
ewaluacji oraz aktualizacji Strategii, a w rozdziale IV SGMR zasady monitoringu 
i ewaluacji tej Strategii. Dokumenty te nie przesądzały sposobu organizacji 
monitoringu, lecz wskazywały na dwojaką możliwość w tym zakresie, do wyboru 
przez władze Gminy. Monitoring LSRG może być realizowany zarówno przez 
istniejące struktury organizacyjne UM, jak i przez powołany przez Burmistrza Zespół 
Koordynacyjny ds. Realizacji Strategii27, zaś monitoring SGMR – przez UM lub 
podmiot zewnętrzny (outsourcing). Z wyników monitoringu LSRG miały być 
sporządzane raporty roczne, a z monitoringu SGMR sprawozdania, które po 
zatwierdzeniu przez Burmistrza stanowiłyby podstawę ewaluacji tych strategii przez 
RM. Kontrolerowi NIK nie przedstawiono jednak dokumentów potwierdzających 
prowadzenie monitoringu realizacji celów wymienionych w Strategii. 

(dowód: akta kontroli str. 106-115, 148-151)  

2.2. W LSRG określone zostały następujące wskaźniki realizacji celów 
operacyjnych, związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji 
w Gminie Ryki: 
a) odnośnie celu operacyjnego 1.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości: 

1) liczba inicjatyw w formule partnerstwa publiczno-prywatnego [szt.], 
2) liczba podmiotów gospodarczych reprezentujących inteligentne specjalizacje 

[szt.], 
3) liczba wdrożonych narzędzi wsparcia biznesu [szt.], 
4) liczba zatrudnionych mieszkańców Gminy [osoby], 
5) liczba podmiotów gospodarczych osób fizycznych/1000 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym [szt.]; 
b) odnośnie celu operacyjnego 1.1.2. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy: 

1) powierzchnia terenów aktywności inwestycyjnej [km2], 
2) liczba nowych inwestorów [szt.], 
3) liczba instytucji otoczenia biznesu [szt.], 
4) liczba przedsięwzięć/projektów promocyjnych o zasięgu ponadlokalnym [szt.].  

W LSRG lub innych dokumentach planistycznych Gminy nie zostały określone 
wartości bazowe i docelowe ww. wskaźników. 

                                                      
26 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 
27 W skald Zespołu powinni wchodzić przedstawiciele najwyższego kierownictwa UM, przedstawiciele referatów, jednostek 
organizacyjnych i spółek gminnych, RM, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Do zadań Zespołu miało należeć: 
(1) koordynacja współpracy z innymi jednostkami, organizacjami i przedsiębiorstwami, (2) harmonizacja realizacji działań 
zapisanych w Strategii i innych dokumentach branżowych, (3) przedstawianie informacji o realizacji Strategii, (4) dostarczanie 
inwestorom/przedsiębiorcom niezbędnych informacji i przyspieszenie trybu załatwiania spraw związanych z realizacją 
poszczególnych projektów i zadań strategicznych. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W SGMR określono 20 wskaźników efektów28 służących ocenie skuteczności 
realizacji tej Strategii w perspektywie do końca 2020 r., z tego sześć poniższych 
bezpośrednio odnoszących się do wspierania przedsiębiorczości i rozwoju 
inwestycji: 
1) liczba firm funkcjonujących w inkubatorze przedsiębiorczości [liczba podmiotów, 

minimum 8, optimum 15], 
2) projekty przedsiębiorców, które dostały dofinansowanie z UE w perspektywie 

2014-2020 [liczba projektów, min. 15, opt. 30], 
3) wzrost liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy Ryki 

[% wzrostu liczby firm, min. 10, opt. 25], 
4) powierzchnia terenów inwestycyjnych będących w posiadaniu Gminy Ryki [ha, 

min. 36, opt. 92], 
5) liczba pozyskanych inwestorów [liczba inwestorów, min. 2, opt. 5], 
6) powierzchnia podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-

PARK WISŁOSAN” w Rykach [ha, min. 4,46 + 56, opt. 4,46 + 82]. 
(dowód: akta kontroli str. 105, 151-153) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nierealizowaniu postanowień LSRG 
oraz SGMR dotyczących utworzenia i wdrożenia systemu monitorowania realizacji 
celów tych strategii. Do dnia 10.08.2017 r. w Regulaminie organizacyjnym żadnej 
komórce organizacyjnej UM, ani żadnemu pracownikowi Urzędu (w zakresach 
czynności pracowników) nie przydzielono zadań związanych z monitorowaniem 
realizacji LSRG i SGMR oraz wynikającego z tych strategii programu wspierania 
przedsiębiorczości. Nie powołano też przewidzianego opcjonalnie Zespołu 
Koordynacyjnego ds. Realizacji Strategii, ani też nie zlecono czynności z tego 
zakresu podmiotom zewnętrznym. Do tego czasu nie były też sporządzane raporty 
lub sprawozdania z realizacji ww. dokumentów strategicznych. 

Z wyjaśnień Burmistrza Ryk wynikało, że ze względów finansowych struktura 
organizacyjna Urzędu nie była dostosowana do realizacji LSRG i SGMR, 
w szczególności nie było stanowiska zobowiązanego do monitoringu realizacji 
zadań określonych w tych dokumentach oraz wynikającego z nich programu 
wspierania przedsiębiorczości. Dlatego „podjęto decyzję o stopniowym 
wprowadzaniu nowych obowiązków do zakresu zadań” Samodzielnego Stanowiska 
ds. Promocji, Rozwoju i Promocji Zdrowia”. Zatrudniona na tym stanowisku od 
początku 2017 r. pracownica, która w zakresie swoich obowiązków ma już 
współpracę z inwestorami, w przyszłości będzie odpowiedzialna też za koordynację 
prac Biura Obsługi Inwestora, monitorowanie programu wspierania 
przedsiębiorczości. „Wdrożone zostanie monitorowanie i ocena efektów programu 
wspierania przedsiębiorczości, określone zostaną wskaźniki monitoringu, zostaną 
sporządzone raporty sprawozdawcze o stanie realizacji programu”. 

(dowód: akta kontroli str. 106-115, 148-151, 156-157, 159) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że określone w LSRG wskaźniki realizacji 
celów operacyjnych nie zawierają wartości początkowych i docelowych, przez co 
obiektywna ocena skuteczności realizowanych działań i ocena stopnia osiągnięcia 
zakładanych celów będzie bardzo utrudniona. 

Pomimo wskazania w LSRG i SGMR konieczności monitorowania wdrażania tych 
strategii i wynikającego z nich programu wspierania przedsiębiorczości, w Urzędzie 
nie zorganizowano systemu monitoringu. Dla poszczególnych celów operacyjnych 
LSRG zdefiniowano tylko rodzaje wskaźników i ich jednostki, nie określono 

                                                      
28 Cztery wskaźniki odziaływania (1-4), 10 wskaźników produktu (5-8, 10-14 i 20) i sześć rezultatu (9, 15-19).  
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natomiast ich wartości początkowych i docelowych, co utrudni rzetelną ocenę ich 
realizacji. 

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz 
efekty tych działań 

3.1. Efektem działań Gminy, opisanych w pierwszym obszarze niniejszego 
wystąpienia, było m.in.:  
 poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy, 
 utwardzenie placu Rynku Starego w Rykach oraz wydzielenie obszaru pod 

tymczasowe punkty handlu i gastronomii towarzyszące organizowanym 
imprezom sezonowym (kiermasze, koncerty, festyny), 73 miejsca parkingowe, 
punkt bezpłatnego dostępu do Internetu w technologii wi-fi hot-spot, 

 udzielenie ulg podatkowych trzem przedsiębiorcom29; 
 wyróżnienie Gminy w 2016 r. w Programie Promocji Gmin „Business 

Excellence” w kategorii Gmina Przyjazna Inwestorom i Wspierająca Lokalną 
Przedsiębiorczość”; 

 przeprowadzenie przez OPS, w latach 2014-2015, w ramach projektu 
systemowego „Każdy chce mieć szansę”, szkoleń zawodowych, treningów 
kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnych terapii 
psychologicznych oraz indywidualnego doradztwa zawodowego dla 30 osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo; 

 współorganizowanie z Krajowym Stowarzyszeniem Eksporterzy RP „Gali 
Eksportu 2017” w dniu 01.02.2017 r. oraz ”Forum Eksportu 2017” w dniu 
18.05.2017 r., w których uczestniczyło odpowiednio ponad 450 i ok. 300 osób.  

(dowód: akta kontroli str. 8, 20-28, 31, 87) 

Z 41 działań, zaplanowanych na rzecz realizacji celów operacyjnych określonych 
w SGMR, do dnia 22.08.2017 r. zrealizowano30 24 (58,5%) i rozpoczęto realizację 
jednego. W ramach przygotowywania SGMR w 2014 r. wypracowano (stworzono) 
System Identyfikacji Wizualnej Gminy (działanie 1), którego wyniki wykorzystano 
i wdrożono w 2015 r. W roku 2015 realizowano 21 zadań dotyczących: opracowania 
i wdrożenia Systemu Informacji Gospodarczej (dział. 2), opracowania 
wielojęzycznego portalu gospodarczego Gminy (dział. 4), opracowania i dystrybucji 
wielojęzycznego filmu promującego walory gospodarcze Gminy (dział. 5), zakupu 
teleadresowej i mailingowej bazy danych międzynarodowych firm powiązanych 
z kluczowymi obszarami rozwoju Ryk (dział. 6), promocji Gminy na LCD Promotional 
Video Card (dział. 7), opracowania wizualizacji i realizacji ogólnopolskiej 
gospodarczej kampanii promocyjnej Ryk (dział. 9), przeprowadzenia internetowo-
radiowej kampanii promującej walory gospodarcze Ryk (dział. 10), stworzenia 
ekskluzywnego zestawu promocyjnego (Gift-Pack, dział. 12), opracowania 
i realizacji międzynarodowej internetowej gospodarczej kampanii Ryk (dział. 13), 
opracowania projektu i wykonania stoiska promocyjnego Gminy (dział. 15),  
realizacji kampanii promującej tereny inwestycyjne w Rykach (dział. 16), 
pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych (dział. 17), skatalogowania 
i opisania terenów inwestycyjnych Gminy według standardów Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ, dział. 19), ustawienia tablic 
informacyjnych przy terenach inwestycyjnych (dział. 24), stałej współpracy z PAIiIZ 
i Lubelskim Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE, dział. 27), 
stworzenia interaktywnej mapy Gminy i Miasta Ryki z terenami inwestycyjnymi 

                                                      
29 Jednemu przedsiębiorcy w 2014 r. odroczono termin płatności raty podatku od nieruchomości w kwocie 754 zł, jednemu 
w 2014 r. umorzono podatek od nieruchomości za lata 2012-2013 w kwocie 5.405 zł oraz odsetki na kwotę 653 zł, jednemu 
w 2015 r. rozłożono na raty zaległy podatek od nieruchomości na kwotę 2.975 zł. 
30 W tym zadania o charakterze ciągłym. 
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(dział. 28), organizacji bezpośrednich spotkań biznesowych (business meeting, 
dział. 30), organizowania szkoleń i warsztatów dla mieszkańców (w tym młodzieży 
szkolnej) w zakresie zakładania i rozwoju mikro-przedsiębiorczości (dział. 31 i 34), 
wysyłania okolicznościowych listów gratulacyjnych (dział. 35), stworzenia aplikacji 
mobilnej „Biznes Navigator” (lokalizacja ryckich podmiotów gospodarczych, dział. 
40). W latach 2016-2017 (do 11.08.) kontynuowano realizację 18 działań 
o charakterze ciągłym z roku 2015, w ramach już poniesionych nakładów 
i zgromadzonych zasobów (dział.: 2, 4-6, 12-13, 15-17, 24, 28 i 40) lub 
niewymagających ponoszenia wydatków (dział.: 19, 27, 30-31, 34-35). Ponadto 
w listopadzie 2016 r. Burmistrz Ryk wygłosił wykład dla studentów UMCS31, co 
wpisywało się w działanie nr 32, dotyczące współpracy naukowej z uniwersytetami 
i szkołami wyższymi, a w roku 2017 zrealizowano działanie nr 36, dotyczące 
powołania przy Burmistrzu Ryckiego Forum Gospodarczego32 oraz rozpoczęto 
realizację działania nr 25, dotyczącego Utworzenia Biura Obsługi Inwestora przy 
UM. 

W przypadku działań, dla których w SGMR określone zostały wskaźniki produktu, 
w ich wyniku uzyskano produkty w rozmiarach wskazanych w Strategii (np. dział. 4-
7, 9-10, 13). W niektórych przypadkach Urząd nie dysponował danymi o rzeczowych 
efektach podejmowanych działań (dotyczyło to np. dział.: 31, 34-35), gdyż nie 
prowadził ewidencji w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 116-139, 151-153, 162-180) 

Odnośnie realizacji LSRG Burmistrz Ryk wyjaśnił, że Gmina jest „nadal na 
początku” okresu obowiązywania LSRG na lata 2016-2022. Dlatego nie realizowano 
jeszcze konkretnych zadań w ramach kierunków działań określonych w tej Strategii, 
dotyczących: promowania inicjatyw partnerstwa publiczno–prywatnego; 
wzmacniania rozwoju narzędzi wsparcia lokalnego biznesu, w tym o instrumenty 
kapitałowe; wspierania współpracy przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości 
w zakresie wdrażania inteligentnych specjalizacji; tworzenia i rozwoju stref 
aktywności inwestycyjnej wraz z pełnym uzbrojeniem terenów; utworzenia parku 
gospodarczego wraz z inkubatorem przedsiębiorczości wspierającego „młode” firmy; 
poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Gminy poprzez działania na 
rzecz rozwoju nowych (w tym proekologicznych) technologii. Burmistrz podał, że 
Gmina: jest otwarta na projekty z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego 
i prowadził (25.08.2017 r.) rozmowy z firmą zainteresowaną budową w tej formule 
parku rozrywki w Rykach; planuje utworzenie Biura Obsługi Inwestora; jest 
zainteresowana utworzeniem strefy aktywności gospodarczej, lecz będzie to 
logicznie uzasadnione dopiero po pozyskaniu inwestorów do SSE; prowadzi 
negocjacje z firmami poszukującymi atrakcyjnych terenów pod inwestycje, również 
z branży nowych technologii. Z uwagi na bardzo wysokie koszty, projekt utworzenia 
parku gospodarczego wraz z inkubatorem przedsiębiorczości, na razie pozostaje 
jedynie w sferze planów. 

(dowód: akta kontroli str. 181-182) 

3.2. Z sześciu wskaźników rezultatu, określonych w SGMR do osiągnięcia do 
2020 r., do dnia 22.08.2017 r. żaden nie uzyskał nawet wartości minimalnej.  
Z dziewięciu wskaźników realizacji celów operacyjnych, związanych ze wspieraniem 
rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji w Gminie, określonych w LSRG, zmieniła się 
jedynie wartość dwóch, tj.: 

                                                      
31 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
32 Powołano Społeczną Radę Gospodarczą, o której mowa w pkt 1.2. nin. wystąpienia. 
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 liczba podmiotów gospodarczych osób fizycznych/1000 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym wzrosła z 82,8 na dzień 31.12.2015 r.33 do 83,6 na dzień 
22.08.2017 r., 

 liczba przedsięwzięć/projektów promocyjnych o zasięgu ponadlokalnym 
zmniejszyła się z pięciu według stanu na 31.12.2015 r. do zera na  22.08.2017 r.  

Nie zmieniły się natomiast zerowe wartości sześciu wskaźników. Z uwagi na brak 
danych statystycznych, na dzień kontroli NIK nie było możliwości obliczenia 
wskaźnika dotyczącego liczby zatrudnionych mieszkańców Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 183-184) 

3.3. Do czasu nin. kontroli NIK nie osiągnięto jeszcze celów strategicznych 
i operacyjnych określonych w LSRG i SGMR, a dotyczących rozwoju 
przedsiębiorczości i inwestycji. 
Według wyjaśnień Burmistrza Ryk, pierwsze efekty działań Gminy w tym zakresie 
„powinny być widoczne około 2019 roku”. 

(dowód: akta kontroli str. 183-184) 

3.4. Na realizację działań bezpośrednio związanych ze wspieraniem 
przedsiębiorczości i rozwojem inwestycji Gmina Ryki wydatkowała: 218,3 tys. zł 
w 2014 r., 462,8 tys. zł w 2015 r., 33,4 tys. zł w 2016 r. i 33,3 tys. zł do 24.08.2017 r. 
Z wydatków tych 614,3 tys. zł (82,1%) poniesiono na opracowanie i wdrożenie 
SGMR, pozostałe na składki z tytułu członkostwa/udziału Gminy 
w stowarzyszeniach (w tym LGD) i imprezach wspierających rozwój 
przedsiębiorczości i inwestycji. Z ww. kwoty 522,1 tys. zł stanowiło dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu związanego 
z opracowaniem i wdrażaniem SGMR, pozostałe wydatki sfinansowane zostały 
z dochodów własnych Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 185) 

3.5. Ze zgromadzonych przez UM danych statystycznych, dotyczących rozwoju 
gospodarczego Gminy za lata 2013–2016 wynikało m.in., że: 
 zmniejszył się poziom bezrobocia, liczony jako stosunek liczby bezrobotnych do 

osób w wieku produkcyjnym z 9,7% w 2013 r. do 7,3% w 2016 r., a liczony jako 
stosunek liczby bezrobotnych do liczby zatrudnionych odpowiednio z 15,5% do 
11,2%, 

 liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przypadających na 10.000 
mieszkańców wzrosła z 791 w 2013 r. do 834 w 2016 r., czemu towarzyszył 
przyrost netto34 przedsiębiorstw odpowiednio z 21 do 71, 

 dochody własne Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły z 1.029 
zł w 2013 r. do 1.281 zł w 2016 r., przy czym wzrastały dochody z PIT (z 485 zł 
do 631 zł), przy jednoczesnym spadku dochodów z CIT (z ok. 18 zł do ok. 10 
zł), 

 wydatki majątkowe i inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
wykazywały tendencje wzrostową i wahały się od 50 zł w 2013 r. do 268 zł 
w 2016 r., 

 tendencję wzrostową wykazywała też liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 
w rejestrze REGON (kolejno: 120 w 2013 r., 153 w 2014 r., 164 w 2015 r. i 129 
w 2016 r.). 

Jednocześnie w analizowanym okresie wzrosła liczba przedsiębiorstw 
zawieszonych (z 119 w 2014 r. do 166 w 2016 r.), ale też pogłębiało się 

                                                      
33 W związku z nieokreśleniem w LSRG wartości bazowych i docelowych wskaźników, dla potrzeb nin. kontroli NIK ich wartość 
bazową przyjęto według stanu na koniec roku poprzedzającego okres obowiązywania Strategii, tj. 31.12.2015 r. 
34 Różnica między podmiotami zarejestrowanymi i wyrejestrowanymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. 
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niekorzystne saldo migracji wewnętrznej w Gminie35, którego wartość zmniejszyła 
się z minus 36 w 2013 r. do minus 100 w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 160-161) 

Jak wynika z wyjaśnień Burmistrza Ryk, zauważalne pozytywne zmiany były przede 
wszystkim rezultatem ogólnego ożywienia gospodarczego w kraju, w niewielkim zaś 
stopniu efektem polityki „obecnej kadencji samorządu lokalnego, który pracuje (…) 
na poprawę warunków dla nowych i istniejących inwestorów”. Wyjaśniający wskazał, 
że dostrzega, iż warunki bytowe i rynek pracy na terenie Gminy są nadal 
„niesatysfakcjonujące dla mieszkańców i zmuszają ich do zmiany miejsca 
zamieszkania”. Dlatego też podejmowane są działania zmierzające do poprawy tych 
warunków36 i pozyskania nowych inwestorów, co „w dłużeszej perspektywie 
powinno przyczynić się do zmiany tendencji wskaźnika migracji wewnętrznej”. 

(dowód: akta kontroli str. 186-187) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

W ocenie NIK, podjęte w okresie objętym kontrolą działania na rzecz promocji 
Gminy, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju inwestycji nie skutkowały jeszcze 
osiągnięciem w pełni celów określonych w dokumentach strategicznych Gminy, 
jednak przyczyniły się do wzrostu liczby przedsiębiorstw i zmniejszenia poziomu 
bezrobocia w Gminie. Na potrzebę kontynuowania działań przewidzianych 
w obowiązujących dokumentach strategicznych wskazuje zarówno wzrost liczby 
przedsiębiorstw zawieszonych, jak i pogłębiające się ujemne saldo migracji 
wewnętrznej. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli37, wnosi o wdrożenie systemu monitorowania LSRG 
i SGMR oraz realizacji działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości i rozwoju 
inwestycji w Gminie. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
35 Różnica pomiędzy napływem (zameldowania na pobyt stały) a odpływem (wymeldowania z pobytu stałego) ludności 
związana ze zmianą miejsca zamieszkania w obrębie kraju. 
36 Burmistrz podał, że w ramach tych działań: w Rykach wybudowano pływalnię, poszerzono ofertę Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury, wznowiono działalność Kina „Renesans”, oferującego również sztuki teatralne, planowana jest rewitalizacja 
Starego Miasta wraz z parkiem miejskim. 
37 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, zwana dalej: „ustawą o NIK”. 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 

Lublin, dnia       12   października 2017 r. 

  
  

 
Kontroler Dyrektor  

Główny specjalista kontroli państwowej 
Jerzy Łukaszuk 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 

 
Edward Lis 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 


